ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
В ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ КЪМ
ЧОУ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ“ –
ВАЛДОРФСКА МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ
1. При пристигане сутрин, всеки родител/настойник изпраща детето си до
вътрешния вход на училището, където го предава на преподавателите.
2. Посрещането на децата в Лятната занималня започва в 8:30 ч. Детето трябва да е
пристигнало най-късно до 9:00 ч., за да се приготви за начало на занятията. До
8:30 ч. родителят/настойникът уведомява училището на телефон 0877 300 522,
ако детето му ще отсъства през деня. Ако детето има навик да не закусва у дома,
то трябва да бъде в училището в 8:30 ч., за да закуси там преди началото на
занятията.
3. Пристигането навреме е задължително, за да се поддържа ритмичният живот на
всяко дете. В случай на закъснение, родителят/настойникът изчаква с детето
пред класната стая, докато детето получи разрешение от учителя да влезе.
Родителят/настойникът уведомява по телефона учителите преди 8:30 ч., ако
предвижда закъснение.
4. Занятията в Лятната занималня приключват в 16:50. Взимането на децата става
от 16:50 до 17:00 ч. Родителят/настойникът уведомява училището на телефон
0877 300 522 до 16:15 ч., в случай, че му се налага да закъснее.
5. На децата се предоставя време за сутрешна закуска и обяд, които те си носят от
вкъщи. Отговорността за качеството и трайността на храната е изцяло на
родителя/настойника. Възпитаването в здравословна култура и навици за
хранене изключва газирани напитки, дъвки, бонбони и всякакви други
субпродукти, употребата на които е забранена в училище.
6. За поддържането на добра хигиена в училището, учениците (както и родителите)
се събуват, когато влизат в сградата. За целта децата трябва да разполагат с
удобни училищни обувки, като гуменки или маратонки, които не се хлъзгат.
Родителите при нужда използват еднократни калцуни.
7. Тъй като физическата активност е неразделна част от валдорфското обучение,
дрехите на учениците трябва да бъдат не само чисти, но и функционални –
изработени от меки, естествени и дишащи тъкани, които са най-удобни за
свободно движение. Дрехи с щампи на рекламни послания и популярни герои не
са желателни.
8. Поддържането на тясна и ежедневна връзка на децата с природата, посредством
редовни игри на двора, разходки в парка и планината (независимо от
метеорологичните условия), не само възпитава у тях любов и отговорност към
нея, но и допринася за тяхното здравословно физическо и психическо укрепване
и развитие. За целта е необходимо, освен с адекватно за времето и сезона
облекло, всяко дете да разполага и с малка раница за излет, гумени ботуши,
дъждобран и пълен комплект дрехи за преобличане, които да стоят на
предназначеното за целта място в училище. Родителите трябва редовно да
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проверяват състоянието на резервните дрехи и да ги подменят поне веднъж
седмично.
9. Използването на мобилни телефони и всякакъв друг вид техника като
електронни игри, преносими компютри, таблети и mp3-плейъри е абсолютно
забранено.
10. Децата, посещаващи Лятната занималня са длъжни:
10.1. да спазват установения ред и дисциплина, да се отнасят с уважение към
преподавателите и останалите деца, да не унижават личното им достойнство и
да не прилагат физическо и психическо насилие върху тях;
10.2. да пазят имуществото и техниката на Занималнята, както и вещите на другите
деца. При неумишлена повреда, щетите се възстановяват от родителя /
настойника на детето в 3-дневен срок. При умишлено нанесени щети, същите
се възстановяват от виновника в троен размер. При укриване и/или
неразкриване на нарушителя, щетата се заплаща от цялата група;
10.3. да спазват инструкциите на преподавателите по време на занятията и
организираните мероприятия извън територията на занималнята;
10.4. да уведомяват незабавно преподавателя за възникнали здравословни
проблеми, с цел своевременно информиране на родителите / настойниците им;
10.5. да пазят личните си вещи и ценности, да не ги оставят без надзор. За изгубени
вещи Училището не носи отговорност;
10.6. да информират преподавателите при възникване на проблеми от всякакво
естество, с цел тяхното навременно решаване.
При установяване на грубо и системно нарушаване на Правилника, ЧОУ „ПРОФ.
НИКОЛАЙ РАЙНОВ“ си запазва правото да прекрати договора и да изключи
детето от Лятната занималня без възстановяване на заплатената такса.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният /-ата
.......................................................................................................................................................
Декларирам, че се запознах и разбрах Правилника за вътрешния ред в Лятната
занималня към ЧОУ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ“ и се задължавам да запозная
детето си с неговото съдържание и да съдействам на преподавателите за неговото
спазване.
Дата:

Подпис:
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